


•ОШ “ Војвода Живојин Мишић” у Рајковићу је основана 

1888. године као непотпуна четвороразредна школа, и 

од тада се прилагођава условима који су настајали, 

трајали и владали током минулог времена. 

•Рајковић је сеоско насеље у северозападној 

Србији.Припада општини Мионица, а од Београда је 

удаљено око 110 км. 

•Село је смештено на обалама реке Лепенице, на 

северним падинама Маљена и заузима изразито 

брдовит терен.  

Rajković 

Септембра 1976 године ОШ ”Милован Глишић”  у 

Рајковићу , припојене су ОШ” Живојин Мишић” у 

Брежђу, као и четвороразредне школе у Планиници и 

Крчмару. Те године школа у Рајковићу мења свој назив 

у  ОШ” Војавода Живојин Мишић”. 



ОШ “Војвода Живојин Мишић” Рајковић  данас 

обухвата 9 школских јединица, од којих су: 

• две осморазредне  школе у: 

 

• седам четвороразредних  школа у: 

и 



•Укупан број запослених износи 48, и то: 33 

наставника, док осталих 15 запослених спада у 

ненаставно особље: 1 директор школе, 1 педагог, 1 

секретар, 1 шеф рачуноводства  и 11 помоћних 

радника.  

•У школи има укупно 258 ученикa распоређених у  23 

одељења и то : 8 одељења предметне наставе и 15 

одељења разредне наставе. 

•У школи постоје три врсте одељења: чиста, 

неподељена и комбинована. 

• Наставни процес се одвија искључиво у преподневној 

смени. 

•Енглески језик (као изборни) се изучава од 1. разреда 

и француски језик од 5. разреда. 

 

 



опремљеним бројним наставним средствима, која деци 

олакшавају учење и разумевање наставних садржаја. 

90% наставних средстава, школа је добила од донатора. 



дигитални кабинет VI разред-Рајковић 

час у природи VIII разред-Брежђе 



Рајковић 

Рајковић 

Брежђе 



Брежђе Ђурђевац 

Кључ 

Крчмар 

Толић 

Планиница 

Буковац 

се налази у Рајковићу. 

Осеченица 



постоји од 1988. године. Удаљена је од Београда око 

110км. Од 1972. године налази се у адаптираном 

задружном дому. Школу погађају ученици из Робаја, 

Кључа, Буковца, Осеченице, Крчмара и Ђурђевца. 



је основана 1892. године. Нова школска зграда је 

саграђена 2000. године након земљотреса. 

Школу похађају ученици из Брежђа, Горњег Лајковца, 

Планинице и Крчмара. 



постоји од 1866. године. Садашња школска зграда је 

сазидана 1901. године . Зидана је каменом и заливана 

живим кречом. 

 



основана  је 1922. године. Од њеног оснивања па до данас 

радила је као четвороразредна, изузев у периоду 1953. до 

1956. године кад је радила као шестогодишња.У саставу 

ОШ “Војвода Живојин Мишић” у Рајковићу ради од 

1991.године. 



почела је са радом 1948. године.Од оснивања школу су 

 похађала српска и ромска деца, али у последње 3 године 

школу похађају искључиво ромска деца. 

 



основана је 1894. године. Налази се на тромеђи три села:  

Ђурђевца, Шушеока и Клашнића,па је похађају ученици 

ових села. Од свог настанка школа је не само образовна 

већ и средишна културна и друштвена институција. 

 

 



    основана је 1935. године одлуком бана Дринске 

бановине. Од свог настанка ради као четвороразредна, 

а тренутно и као неподељена школа. 



основана је 1920. године,на захтев мештана Буковца, 

Мратишића и Голупца. Нова школска зграда је саграђена 

1972. године. 

 

 



 основана је 1945. године. Нова школска зграда саграђена 

је  2000. године. 

 

 



је центар свих друштвених, културних и спортских 

дешавања: 

Дан школе Свети Сава 



•Прослава Дечје недеље 

•Одржавање представа за ученике у школи: мађионичарска  

представа,  представа “Весело позорје”... 

•Планирање и организовање излета до Ваљева , као 

активност пројекта ”Корак даље” 

•Планирање и организовање екскурзија ученика 

•Стручно усавршавање наставника :  

•Вршњачка медијација,  
•Активно учење/настава 

•Мотивација и психолошки принципи учења 

•Креирање ИОП-а до инклузивне праксе 

•Инклузија – нова наставничка компетенција у друштву знања 

•“Оснаживање школа за инклузивно образовање’-пројекат 

“ДИЛС”...  

 

 

 



•такмичењима - бројни успеси говоре о великој 

професионалности, ангажованости и посвећености 

наставника ове школе. О позитивној атмосфери и 

одличним међуљудским односима у наставном 

колективу. 

•учешћу у културним и спортским 

манифестацијама- прослава :Дана школе, славе св. 

Саве, Дечје недеље... 

•безбедном окружењу 

•здравој животној средини окруженој многобројним 

природним лепотама. Сваке године школа учествује у 

акцији “Очистимо Србију”. 



Израда играчака 

Маскенбал 

Квиз знања “свезналица” 

Сваке године почетак месеца октобра везан је за 

активности у оквиру „Дечје недеље”. 



Сваке године школа  учествује  у акцији  

“Очистимо Србију”.  



Као једна активност пројекта „Корак даље“ реализован је 

излет ученика којима је потребна додатна подршка у 

учењу и осталих ученика до града Ваљева. 



Сваке године директор школе дели свим ученицима  

до четвртог  разреда у матичној школи и на терену 

новогодишње пакетиће као дар хуманитарне 

организације из Ваљева. 



Наставницима је омогућено бесплатно усавршавање 

кроз похађање разних семинара.    







Фондација “ Војвода Живојин 

Мишић” из Београда доделио је 

стипендију најбољем ученику наше 

школе у даљем образовању. 

Директор школе 

додељује награде 

наставницима. 

Додела сведочанстава 



Донација униформи 

помоћним 

радницима  

Гостопримство 

Страна делегација 

у посети 

Додела пакетића  

Свети Сава 





•Млад, стручан наставни кадар 

•Заинтересованост и спремност наставника за даље 

усавршавање 

•Позитиван однос руководиоца, стручне службе и 

наставног кадра према новинама и променама у 

систему образовања и васпитања 

•Професионално руковођење 

•Позитивна атмосфера у школи и добри међуљудски 

односи 

•Здрава животна средина 



Школа се налази у здравој животној средини, која чува и 

негује здраве традиционалне вредности. Мисија наше 

школе је да: 

• негујемо, надограђујемо односе између ученика и 

наставника, 

• да развијамо правичност, одговорност, међусобно 

разумевање и уважавање.  

Колектив спремно прихвата нове идеје у циљу 

унапређивања наставног процеса. 



Тежимо стручности и високој професионалности у 

односу према раду и ученицима. Негујући тимски рад и 

заједничке акције и стручно се усавршавајући, желимо 

да опремањем школе, остваримо ефикасну, квалитетну, 

савремену наставу за све ученике, као и да унапредимо 

сарадњу са родитељима и локалном заједницом. 

Желимо да наша деца стекну широку културу и 

писменост, трајна знања и вештине неопходне за 

сналажење у будућем животу. 

Тежимо школи у којој се учи, ради, штеди, креира, 

тимски ствара, савлађују препреке, у којој се развијају 

одговорност, радозналост, иницијативност и поштење. 
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